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       В края на предходния месец в нашето училище беше открита  

стая за дейности по интереси за учениците от начален етап. 

Обзаведена  със средства по проекта “Подай ръка”,тя дава  

възможност на малчуганите да се забавляват и едновременно с 

това - да научават много нови неща. 

 

 

 

 

 

    

Стаята 

беше открита в присъ- ствието на 

родители и ученици от  г-жа 

Арифова, главен учи- тел в  начален 

етап. Гостите бяха посрещнати по стара традиция с хляб  и 

сол.Децата нямаха търпение да седнат на цветните масички, да 

докоснат с ръчички новите книжки, конструктори, пъзели. 

    Сега, няколко седмици след официалното откриване на стаята, 

попитахме децата от 2 a клас какво мислят за придобивката си: 

  -Какво най-много ви харесва в стаята за дейности по интереси? 

    Петьо: - Най-много харесвам книжките. 

    Назар: - И аз, но тия, които оцветяваме. 

    Радослав: - Аз най-много харесвам конструкторите. 

- Какво още искате да има тук? 

    Петьо: - Компютър. 

  -Как се чувствате след края на занятията? 

    Радослав: - Хубаво ми е и искам още да остана. 

                                      Интервюто взеха Емил, Славена и Деница. 
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 

„Да направим училището 

 привлекателно за младите хора” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Основно училище 

„Панайот Волов” 
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1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН       
 

          Първи декември е Световният ден за борба със СПИН. За първи път този ден е 

отбелязан през 1988 година. Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да 

насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае 

необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви 

декември за Световен ден за борба със СПИН. От 1996 година с отбелязването на този 

ден се заема Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Оттогава Световният ден 

за борба със СПИН се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху 

превецията, образованието и информираността. 

                                                        

 

„ДА ПОБЕДИМ  СПИН СЪС ЗНАНИЕ”   

 

          Под това мото в нашето училище бе отбелязан 

01.12. , Световният ден за борба с ХИВ/СПИН. Г-жа  

Детелина Георгиева-преподавател по биология, ни 

беше подготвила кратка презентация, която ни 

информира за това, какво е СПИН, от какво се 

причинява , как може да се зарази човек и как-  да се 

предпази. 

 Беше проведена и анкета, която да покаже нивото на 

осведоменост на учениците от нашето училище. 

Петокласниците за пръв път научаваха за тази коварна 

болест, а само 20% от шестокласниците знаеха повече за нея. Затова пък учениците от 7 и 8 

класове се оказаха много по-информирани и знаещи.Пред нас бяха разбулени митовете за 

предаването на СПИН чрез ухапване от комари, докосване или приятелска целувка. 

   На всички стана ясно – един от най-сигурните начини за предпазване от заразяване със 

СПИН е отлагането на сексуалния живот за по-зряла възраст, когато човек е по-разумен и 

отговорен за своето поведение.                  

                                                                                       Мелис и Северина- 6 а клас                         

    
                                                                              

         По данни на Европейския център за контрол на заболяванията и Регионалния 

офис на СЗО за Европа през 2012 г. се наблюдава увеличение на новорегистрираните с 

над 8 %, като броят на новоинфектираните с ХИВ в Източна Европа и Централна 

Азия е 102 000 души.България успява да задържи ниското разпространение на 

ХИВ/СПИН в страната благодарение на изпълнението на международно 

препоръчаните интервенции, както за превенция на ХИВ, така и за универсален 

достъп до диагностика, лечение и грижи на засегнатите от болестта. 
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  Клуб “Игри в интернет”  включва в състава 

си десет ученици от 5а , 5 б и 7 а клас. Целта 

на  клуба е участниците в него да научат 

много нови и интересни неща за 

компютърните игри. Занятията в 

компютърния кабинет с г-жа Минчева дават 

възможност на всички да се убедят, че 

наученото в училище може да бъде и много 

интересно и забавно. Неочакван за всички 

беше фактът, че чрез компютърните игри 

можем  да опростим таблицата за 

умножение, да  редим пъзели, да 

решаваме кръстословици. Часовете на 

занятия в клуба тренират мисълта и 

зрението, възпитават усет към красивото 

и естетичното. 

   Да, компютърът не е само “Фейсбук” и 

“Скайп”, а и средство за пълноценно  

запълване и осмисляне на свободното 

време… 

 

 
                                                                             

 На 12 декември ние, учениците от 

клуб “Млад журналист”, посетихме 

редакцията на вестник  “Добру -

джанска трибуна”. Макар че в наве -

черието на  празниците работата там 

кипи, бяхме приети много радушно. 

Главният редактор на ежедневника 

ни разказа как се прави  вестникът, 

как се събират  и обработват матери- 

алите. Нашите нови приятели бяха 

любезни да отговорят и на въпросите 

ни за това, кое е най-хубавото в 

професията на журналиста, кога 

човек решава, че може да се 
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занимава с нея. Направихме си с тях снимка за спомен. Получихме подарък - последния 

брой на вестник «Добруджанска трибуна” .Тръгнахме си от редакцията с топло чувство в  

сърцето. 

            

Материала подготвиха 

                 Ебру, Деница, Славена и Емил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

   
 

            В навечерието на светлите коледни и новогодишни празници организирахме  

 

 

        
Кампанията за набиране на топли дрехи, обувки и 
пособия за нуждаещо се другарче започна от 
02.12.2013 год. и продължи  до 20.12.2013год. ! 

                КОЛЕДА е! 
 ВРЕМЕ Е ОТНОВО ДА ПОДАРИМ                        

ТОПЛОТА И РАДОСТ ! 

 

 

                     
 

           На първия ден от новата година децата обикалят съседските къщи със 

сурвачка в ръце, сурвакат цялото семейство . Те са украсили дрянови клонки с 

разноцветни конци  и гирлянди от пуканки и ходят от врата на врата. Децата леко 

удрят по гърба стопаните с дряновата пръчка ,  пеейки песни за здраве и 

плодородие.  Всъщност сурвакането е вид пожелание за здраве, берекет и късмет 

през цялата година. И стопаните се отблагодаряват на момчетата , като им дават 

краваи, сладки, сушени плодове и дребни пари.  
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 УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ВЕЧЕ НАПРАВИХА СВОИТЕ СУРВАКНИЦИ.                                                 

С помощта на учителките  и на 

своите майки децата обвиха дряновите 

клонки с нанизи от пуканки и сушени 

плодове, дребни парички, 

разноцветни вълнени конци, кравайчета. 

Най- добрите бяха отличени в 

конкурса за най- красива суровачка 

и наградени с грамоти. И макар 

че не всички получиха награда, всички 

бяха доволни, защото вече са готови за посрещането на Новата година. 

          

                       

               ЗА НАЙ – КРАСИВА КОЛЕДНА СУРОВАКНИЦА 

1 място - Джанел   Орхан    Исмаил - IVа клас 
2 място -Десислав    Светославов    Райков- IIб клас 

3 място - Севгин    Исмаил   Ахмед - IIIа клас 
 

 

ЗА НАЙ-ДОБРА УКРАСА НА КЛАСНА СТАЯ 
                                                    

                                                 ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 

 

                                                           1 място –ПГ б 
                                                           2 място –ПГ а 
 
               НАЧАЛЕН ЕТАП                                                                      ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

                1 място - 3 а клас                                                                              1 място -7 а клас 
               2 място –4 а клас                                                                              2 място –6 а клас 
               3 място -2 б  клас                                                                              3 място -5 а клас 
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                               Първо място - Гюнюл Самет – 6 а клас 

                               Второ място-  Селджан Али – 6 б клас 

                                  Трето място- Мариян Асенов – 7 а клас 

   

 

Съвет за зимата 
 

               По-добре се облечете!                             Щом като сте с топли дрешки, 

              Шапка, ръкавички, шал,                           нека тупа Дядо Мраз! 

              грейка.Всеки в студовете                         Нека! Зимните болежки 

              лесно би се разболял...                              няма да се спрат при вас. 

 
                                                                                                                                                     Гюнюл Самет – 6 а кл.                                        
                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                          

 

                                                                   

                  

                                                             Първо място -   Севгин Исмаил – 3 а клас     

                                                              Второ място-  Сезен Самет - 3 а клас                                                                                 

                                                             Трето място - Денис Кемал и Лиляна Райкова –3 а кл.         

ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” 
гр.ДОБРИЧ 

 

9300 
  гр.Добрич             
  ул. „Христо Ботев” № 48                                                
    

http://www.ou-pvolov.eu                                                           
е-mail:   ou_volov@abv.bg 

Издава клуб “Млад журналист”; 
Редактор: Валентина Колева 
Снимки: Г. Колева, Д.Гичев,П.Николов 
 

Отзвук 

Ученически вестник 


